
 
 

Doneer een laptop in tijden van corona 
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Scholen dicht: steun arme kinderen om digitaal onderwijs te volgen 
Vanwege het coronavirus zijn de scholen dicht. Nederland schakelt massaal over op digitaal onderwijs.  
Heel veel arme kinderen hebben echter geen laptop. Gelukkig kent de gemeente Amsterdam een gemeentelijke 
laptopregeling. Maar die geldt niet voor alle kinderen. In die gevallen springt Leergeld1 bij.  

Hoe werkt de laptopregeling? 
De gemeente Amsterdam verstrekt laptops aan arme gezinnen 
met kinderen. Met een stadspas kan een gezin één laptop per 4 
schooljaren aanvragen. Soms heeft een arm gezin echter geen 
stadspas, soms is de laptop kapot gegaan. En in tijde van corona 
kunnen meer kinderen in een gezin zeker niet toe met één 
laptop. Daarom springt Leergeld Amsterdam bij. Soms zijn er 
bedrijven, die hun laptops vervangen en hun oude laptops 
vanuit maatschappelijk ondernemen refurbished doneren aan Leergeld. Die zijn heel geschikt voor kinderen op 
de basisschool. In het voorgezet onderwijs zijn er echter vanwege de specifieke eisen meestal nieuwe laptops 
nodig. Inmiddels wij zijn door onze voorraad refurbished en nieuwe laptops heen, nadat we 50 laptops hebben 
gegeven aan kinderen op het Montessori Lyceum Oost, 150 op Studiezalen Amsterdam en 70 de op Open 
Scholengemeenschap Bijlmer2. Aanvragen van andere scholen, een buurtschool, van organisaties voor 
ongedocumenteerden en individuele aanvragen liggen op ons bureau. Daarmee zullen we zeker nog eens 200 
kinderen kunnen voorzien van een laptop. Dit naast de vragen die de komende tijd bij Leergeld binnen komen. 

Welke kinderen kunnen bij Leergeld terecht? 
Amsterdam telt ruim 27.000 kinderen, die in armoede leven (23% van de kinderen 5 t/m 18 jaar)3, waarvan maar 
liefst 73% met een niet-westerse achtergrond. 71% van hen krijgt van de gemeente een scholierenvergoeding en 
65% heeft een stadspas. Al met al schat Leergeld Amsterdam dat het om zo’n 10.000 kinderen gaat, die geen of 
onvoldoende gebruik kunnen maken van bestaande kindregelingen. Leergeld Amsterdam richt zich daarbinnen op:  
1. Kinderen zonder stadspas (werkende armen, gezinnen met schulden, hoge vaste kosten, ongedocumenteerden). 
2. Scholieren met hogere kosten dan de gemeente vergoedt: voor schoolreizen, bijles, laptop of fiets.  
3. Gezinnen in acute nood, bijvoorbeeld door plotselinge wijzigingen in gezinssamenstelling.  
Leergeld steunt dan, omdat gemiste kansen als kind levenslange gevolgen hebben4. Kinderen uit minima gezinnen 
lopen grotere risico’s op slechtere schoolprestaties, voortijdig schoolverlaten, meer gezins- en gedragsproblemen, 
meer armoede in volwassenheid en bij eigen kinderen, en in relatie met ongezond gedrag een gemiddeld 6 jaar 
lagere levensverwachting. Onderzoek laat verder zien dat armoede leidt tot een daling van IQ met 11 – 13 punten.  

Coördinatie met de gemeente en met school 
Leergeld is vangnet voor kinderen die op een andere wijze geen laptop krijgen. Dat kan van de gemeente zijn, 
maar er zijn gelukkig ook andere spontane initiatieven. Leergeld controleert daarom altijd of een kind niet al 
onder de gemeentelijke regeling valt en meldt aanvragen voor een laptop aan de school van een kind. Zo 
voorkomen wij ‘dubbels’ en worden de schaarse laptops zo goed mogelijk benut. 

Hoeveel laptops wil Leergeld gaan verstrekken? 
Vanwege de coronacrisis heeft de gemeente 3250 Chromebooks ter beschikking 
voor bruikleen aan kinderen, vooral in het basisonderwijs. Maar dat is niet 
genoeg. Bovendien zijn er veel kinderen die niet bekend zijn bij de gemeente of 
waar in hun gezin maar één laptop is. Eind maart gingen wij nog uit van stijging 
van het aantal laptopaanvragen tot 600. Nu denken wij er 1000 nodig te hebben.  

Een laptop doneren, wat kost dat? 
Leergeld Amsterdam heeft leveringscontracten voor de meest gebruikelijke 
laptops in het onderwijs. Gemiddeld kostten die in 2019 € 425,=. Een tiental 
laptops kost € 4.250.=. Uiteraard hebben wij er meer nodig en hopen wij dat veel gulle gevers 
meerdere tientallen laptops doneren of anders refurbished laptops om de grootste nood te lenigen. 
Donateurs krijgen rapportage over de voortgang. 

 
1 Krelis Louwenstraat 1–D03, 1055 KA  Amsterdam, 020-7749025, KvK nr. 67210783, Bank NL36 RABO 0315 1428 04, www.leergeldamsterdam.nl 
2 https://www.at5.nl/artikelen/201074/docenten-hebben-zorgen-om-kwetsbare-leerlingen-onstabiele-thuissituatie-nu-extra-moeilijk 
3 Armoedemonitor gemeente Amsterdam, november 2018, blz. 30 en 36 
4 Sociaal Economische Raad, maart 2017, https://www.ser.nl/nl/publicaties/opgroeien-zonder-armoede 
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“Ik ben echt heel blij dat Stichting Leergeld bestaat, want ik val net buiten de boot. Waardoor ik eigenlijk als 

werkende meer financiële problemen heb dan niet-werkende.” (citaat uit evaluatieonderzoek HvA) 
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